
Medita'eve wandeling op 28 januari   
Midden in de winter is er door Hart &Ziel weer een nieuwe medita3eve 
wandeling gepland op zaterdagmorgen 28 januari 2023. We lopen een 
rondje rond het Zwaakse Weel en beginnen bij het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten (Zwaakse dijk 5, 4432 RD in Kwadendamme). Na 
afloop is er een kopje snert-to-go, verzorgd door Hart en Ziel. Graag vooraf 
aanmelden vóór 22 januari bij ds. Janneke Herweijer ( email: 
j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756). Indien nodig kan vervoer worden 
geregeld. Kosten voor de wandeling: 7,50 euro. 

Is er meer? Ontdek het op Alpha. 
Is er meer? Wie vraag zich dit niet eens af? Deze vraag en alles wat er mee 
samen hangt komt aan bod 3jdens bijeenkomsten van Alpha. Wil je samen 
met anderen op zoek gaan? Op donderdag 12 januari 2023 start er een 
Alpha in Goes. We behandelen in 12 weken de basis van het christelijke 
geloof. Meer weten of aanmelden? E-mail: alphagoes@hotmail.com of  
0113-344955. 

Voedselbank- en speelgoedbankac'e daverend succes. 
Op 11, 12 en 13 november hebben de Diaconie en de werkgroep “Hart en 
Ziel” een inzamelingsac3e gehouden voor de Voedselbank en de 
Speelgoedbank. Dit is een bijzonder succes geworden. De voedselbankac3e 
heea €1090,70 opgebracht. Dit is inclusief de kerkcollecte en giaen via de 
app. Daarnaast zijn er meer dan 35 kracen met houdbare levensmiddelen 
ingezameld. De Voedselbank was hier erg blij mee. 
De speelgoedbankac3e was ook een groot succes. Veel mensen kwamen 
speelgoed inleveren en brachten dan vaak ook nog levensmiddelen mee. 
Ook veel jongeren waren aanwezig. 
Al met al een enorme s3mulans om volgend jaar hier weer mee door te 
gaan. 
Alle medewerkers uiteraard van harte bedankt. 

Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit 
doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloe'nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium. 
• Welkom. 

(We gaan staan) 

DE VOORBEREIDING. 
• Zingen: Lied 450: Verblijd u in de Heer te allen 3jd. 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heea, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                          en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan zi-en) 
• Zingen: Psalm 85: 1. 
• Gebed om onierming, besloten met lied 299c Heer onRerm u 
• Zingen: Lied 442: 1 en 2. 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen: Adventproject + projectlied. 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 11 december 2022      
voorganger: ds. J. Herweijer 
ouderling van dienst: Els Robbeson 
diaken van dienst: Elly Vermeulen & Coby Frens 
lector: Peter Eversdijk 
organist: Rene Nijsse 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Ronald Koole
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Ik zing van licht dat God ons geea: 
het levenslicht voor al wat leea. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geea het aan de mensen door? 

derde zondag (Rachab): 
Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaa 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 

Tekst: Erik Idema 
Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 

• Inleiding op de lezing 
• Lezing: Jozua 6: 22 – 25. 
• Zingen: Lied 738 : 1,3 en 4 ( organist speelt het lied een keer voor) 
• Lezing: Macheüs 12: 46-50 (lector) 
• Zingen: Lied 792: 1,3 en 4: Kom God en schrijf uw eigen naam… 
• Overweging. 
• Orgelspel 
• Zingen: Lied 452: Als tussen licht en donker. 

DIENST VAN DE GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden en s3l gebed.  

VIERING HEILIG AVONDMAAL. 
De tafel wordt gereed gemaakt. 
Tijdens de viering is er een collecte voor het werk van S>ch>ng De 
Vrolijkheid. Zij organiseren wekelijks kunstac>viteiten voor 
minderjarige asielzoekers in bijna 30 centra in Nederland. 

• Avondmaalslied: Lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel. 

• Tafelgebed (gezongen): Lied 403 d. 

• Onze Vader. 

• Nodiging (Wij brengen onze gaven mee bij het Avondmaal). 

• Delen van Brood en Wijn. 

Tijdens de viering: Jesus bleibet meine Freude van J.S. Bach. 

• Dankgebed. 

• Slotlied (staande): Lied 444: 1, 2 en 5: Nu daagt het in het oosten. 
• Zegen, met gezongen: 

 

• Postludium: 
• De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de Geerteskerk. 

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie 
of thee. 

Komende zondag, 18 december, is onze voorganger ds. G. J. Smit uit 
Middelburg. 

Agenda: 
Vanmiddag is er om 17:00 een Cantatevesper in onze kerk van de 
Ge3jdenwerkgroep Grote Kerk Goes. Op het orgel speelt Erik Zwiep en Jose 
David Ba3ste Falcon verleent muzikale medewerking (countertenor). 



18 dec 16:00 Kerstconcert door Brassband Excelsior (gra3s). 
18 dec 20:00 Lessons & Carols door het kamerkoor Musica Cordis o.l.v. 
Marcel van Westen en onder begeleiding van de organist Rien Balkenende. 
U bent vanaf 19:30 van harte welkom. Er is na afloop een collecte voor de 
onkosten van deze dienst.


